Měsíčník pro občany Vlachova Březí a jeho přátele

KLIDNÉ VELIKONOČNI SVÁTKY A BOHATOU
POMLÁZKU PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM Březiny

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Čtenáři, knihovníci, knihkupci a řada dalších občanů, kteří
z profese s knihou zacházejí, se na začátku letošního března
dozvěděli, že tento měsíc není již měsícem knihy, potažmo
internetu. Z moci úřední se stal Měsícem čtenářů. Asi to
těžko ovlivní zbytnění čtenářských řad či zisky všech, kteří
se produkcí a prodejem knih živí. Zvlášť když bezohledně
rovné zvýšení DPH vyžene znatelně ceny knih všeho druhu
směrem vzhůru. Asi nastanou léta hubená pro knihu. A
profesionální čtenář, tedy knihovník, bude muset číst, číst a
číst…a sledovat oficiální i neoficiální hodnocení novinek i
autorů, čtenářské choutky svých klientů a hlavně ceny
jednotlivých titulů. Nákupy pro knihovnu se musí vejít do
určené roční částky. Získat kvalitu za dobrou cenu bude
snahou knihovníků v nejbližší budoucnosti. V tomto se naší
Městské knihovně J.V. Plánka vedlo výtečně už koncem
loňského roku. Díky naší dlouholeté čtenářce a bývalé
knihovnici Obecní knihovny v Tvrzicích paní Marii
Sýkorové a díky rodině její dcery MUDr. Marcely
Habartové jsme získali na 500 nových knih z převážně
porevoluční produkce. Většinu z nich jsme zařadili do
knižního fondu naší knihovny, část jsme věnovali do
tomboly letošního 15. Společenského večera ZUMŠ a část
jsme poskytli zájemcům z řad čtenářů knihovny JVP. Pro
občany připravily knihovna a město V. B. ještě tzv. bonus
v podobě akce Všechny knihy zdarma, kdy v prostorách
Fotoateliéru na náměstí Svobody byly nabízeny zdarma
knihy a časopisy v neomezeném množství. Paní fotografka
Krakovičová by mohla potvrdit, jaký zájem byl o nabízené
knihy. A dostali jsme se až k nynější rozsáhlé aktualizaci
fondu naší knihovny. Za pomoci sl. J. Belingerové a paní M.
Jandové vybírá paní knihovnice knihy na vyřazení tak, aby
zůstala zachována kvalita knižního fondu. Rovněž srovnání
standard veřejných knihovnických a informačních služeb se
statistickými údaji naší knihovny v nás pak vyvolává pocity
velmi příjemné. (B podle HAFRA)
VLACHOVOBŘEZSKÁ KRASLICE 2011
Přátelé zdejší Mateřské školy Pastelka chystají na letošní
Velikonoce neobvyklou atrakci. Chtějí ozdobit břízu, která
u kostela vystřídá vánoční smrk, co možná největším počtem
vyfouknutých vajíček, ozdobených nebo jen tak přírodních.
Vyhlásili dokonce soutěž, kdo se svým odhadem nejvíce
přiblíží skutečnému počtu zavěšených vajec na bříze, ten
dostane odměnu. Dále by chtěli poskládat co největší

* březen –duben - květen 2011 *

cena 4,- Kč

vajíčko z osení. To všechno připravují na sobotu 16. dubna
2011 odpoledne od 14 hodin na náměstí Svobody u břízy.
Přímo tady se odehraje i program dětí z MŠ Pastelka a žáků
ZUŠ. Nezapomínají ani na občerstvení. Na večer pak
chystají lampiónový průvod, když plánují sraz účastníků
na 19 hodinu u kašny na náměstí Svobody.( B podle PMŠP)
MAŠKARNÍ PRŮVOD A PLESOVÁ SEZÓNA 2011

Letošní dlouhá doba masopustní zůstala ve Vlachově Březí
nevyužita. Za celý únor se ve městě nekonal žádný ples. Až
teprve s koncem masopustu se stojaté vody rozhoupaly.
V sobotu 5. března 2011 za poledne odstartoval ve
Spojených státech – D. K., H. K., M. a D. tradiční
Maškarní průvod. Následující povídání nám poslal tamní
zpravodaj pan PEJA: „ Za krásného počasí a za doprovodu
pánů harmonikářů Škopka a Mauda a pana vozembouchaře
Lence obešel průvod masek Horní Kožlí, Mojkov, Dáchov a
nakonec i Dolní Kožlí, odkud prve vyšel. Pohoštění bylo
hojné jak v klubovně hasičů v D. K., tak i po chalupách.
Hojná byla i účast dětí maskách, což je příslib do budoucna,
že tradice nezanikne. Večerní zábava v kulturním stánku
SDH v Dolním Kožlí se protáhla až 3 hodiny přes půlnoc ke
spokojenosti nejen pořadatelů - hasičů, ale i všech, co byli
při tom. Dobrá věc se podařila a sousedské vztahy se
utužily.“ * Členové Tělovýchovné jednoty Sokol V. B.
zařazují tradičně své Sokolské šibřinky do období
pomasopustního. Letos neučinili výjimku a termín šibřinek
stanovili na sobotu 26. března 2011 od 20 hodin do
Sokolovny. V odpoledních hodinách tam připravili pro děti
tradiční Dětský karneval s disko hudbou, soutěžemi,
sladkostmi a především s velkým množstvím masek. To jest
čin hodný chvály a uznání, což Březiny tímto činí a jménem
všech rozdováděných dětských masek a jejich rodičů
sokolům děkují. Večerní program pak uváděla kapela
Milénium a dlužno připomenout, že se líbila. Již po několik
let se pořadatelům daří přilákat do sálu maskované persóny
všeho druhu. Nejinak tomu bylo i letos, a tak si na
Vlachovobřezských
sokolských
šibřinkách
dávají
dostaveníčko ti nejvytrvalejší tanečníci, kteří si právě zde
prodlužují plesovou sezónu a dělají za ní onu pomyslnou

tečku. Buďme za to rádi a pochvalme pořadatele ještě
jednou * Téměř za půl minuty dvanáct před uzávěrkou
Březin dorazila do redakce zpráva, že ani Tělocvičná
jednota Sokol Vlachovo Březí nechce porušit tradici
minulých let a v sobotu 16. dubna 2011 pořádá v KD
Radhostice Dětské sokolské šibřinky se začátkem od 15
hodin. Pořadatelé srdečně zvou děti, jejich rodiče i ty ještě
dříve narozené * (B)
NOVINY BŘEZINY A CO DÁL?
V únorovém čísle Březin jsem avizoval, jak to bude
s novinami Březinami dál. A jak se zdá, ani dnes ještě
nenadešla ta pravá chvíle k definitivnímu rozhodnutí.
Zvyk je železná košile, a tak se po 20 létech jednomu
nechce hned tak skončit a přestat. Předesílám, že
rozhodnutí nepokračovat v psaní novin nepochází od toho,
že jsem se nestal zastupitelem. Pravdou je, že po celých
těch 20 let jsem od obce žádnou odměnu za tuto práci
nepobíral. Chtěl jsem si tím uchovat jistou míru
nezávislosti a taky coby patriot V.B. pro město něco
udělat. Pravdou ovšem také je, že mi obec zprvu při
vydávání novin pomáhala. Později, když začaly Březiny
spolupracovat s Tiskárnou pana J. Šikla ve Vodňanech,
snažil jsem se udržet noviny při životě pomocí reklam a
inzerce. Avšak i tato forma se ukázala býti nereálnou.
Proto si dnes Březiny více či méně dotuji sám. Důrazně
bych však chtěl odmítnout „hlas lidu“= HL , abych dělal
takové noviny, jaké je chce mít právě ten HL. Až mě bude
HL noviny platit a psát, pak už mě tu není třeba a noviny
nechť tvoří a píše HL = „hlas lidu“. Vydrží li to HL
dvacet let za podobných podmínek jako já, pak se mu
omluvím. Ten nejprostší důvod proč nepokračovat jest
únava, jakási setrvačnost, stereotyp i ztráta motivace do
dalších bojů za lepší vlachovobřezské zítřky. Už dlouho
nechci vystupovat v roli moudrého a mazaného
novinového dědka, který ví všechno nejlépe. Ze psaní
novin se stane jen pouhé zaznamenávání a popis událostí
bez jiskry, invence a ducha, které činí noviny novinami.
Dělat noviny na tak malém městě jako V. B. a okolí je
velice zrádné, neb po každém novém čísle může přeskočit
jiskra a vzplanout oheň. Proto jsem psal Březiny coby
pohádku, kde je více či méně všechno dobré a v pořádku.
Snad to tak čtenáři brali a tak jsme si spolu hráli na
pohodu, přestože jsme věděli, že do ní je daleko. Ale proč
to nedělat, když všechna media vůkol jen dští síru a zlobu
a nenávist a blbou náladu. Chtěl jsem vidět ty naše věci
jinačí a lepší, a snad právě proto mi za těch 20 let nedal
nikdo kvůli novinám přes držku. A to je co říct... Co si má
počít vydavatel, když nesouhlasí s tím, jak paní
knihovnice straší své čtenáře „s bezohledně rovným
zvýšením DPH“, nebo jak mám přesvědčovat přátele MŠ,
že se o Velikonocích místo lampiónového průvodu dříve
konala na náměstí slavnost Vzkříšení? Nechám to na
první straně, ale dobře mi z toho není…A takových
problémů, které rozmělňují zaměření, styl i směr novin
přibývá. A věřte, že rvát se s tím a usilovat o nějakou
pevnější linii už jednoho zase tak příliš nebaví. Navíc je
tu konkurence internetu a dalších chytrých medií, která za
čas vytlačí unavené a bohužel pomaloučku vymírající
čtenáře i obroušeného redaktora i vydavatele v jedné
osobě. Než se tak definitivně stane, zkusím ještě
několikrát v roce, asi tak jako se čtvero ročních dob střídá
něco s těmi Březinami vykouzlit. A pak se uvidí. Děkuji
velmi všem čtenářům a příznivcům, co mě v dalším psaní

Březin podporovali a ptali se, kdy zas noviny vyjdou…,
třeba jako pan J. Krepindl ze z Plzně. (JKH)
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Druhé veřejné jednání Zastupitelstva města Vlachova Březí
v roce 2011 se konalo 14. března. Zastupitelstvo schválilo
závěrečný účet města za rok 2010 a rozpočet města na rok
2011. Zastupitelé schválili investiční akci Rekonstrukce
místních komunikací ( z hlavní silnice do Doubravy,
z Husovy ul. na Sídliště a od pošty na Kavčinec). Dále se
zastupitelstvo zabývalo prodeji, koupěmi a směnami, dalším
provozem vodovodu a kanalizace i provozováním Obecních
služeb(pálenice). Zastupitelé vzali na vědomí informaci
pana starosty o grantech JČ kraje pro MŠ a zastávku
v Dáchově i zprávu o ukončení nájmu řeznictví v budově
MěÚ V. B. (B)
ZPRÁVY Z MĚSTA VLACHOVA BŘEZÍ

MěÚ ve Vlachově Březí připomíná, že poplatky za
komunální odpad – 500,- Kč za fyzickou osobu měli
občané zaplatit do konce měsíce března roku 2011 *
Obdobná je situace s poplatky za držení psů, kde se
základní taxy pohybují od 60, 120 až do 200,- Kč.
Bližší informace získáte v Informačním centru na
radnici * V pondělí 4. 4. 2011 probíhal ve městě sběr
železného šrotu. Zaměstnanci města děkují občanům za
přípravu železného šrotu na chodnících. Bohužel i
tentokrát uklízeli železo ti, které o to nikdo nežádal *
Pan kominík František Regál ze Skal bude pracovně
pobývat ve V.B. ve dnech 16. – 18. května 2011. 19.5.
pak ve Lhotě Ch., 20. 5. v D. a H. Kožlí, 21.5.
v Dáchově a Mojkově a 22.5. v Doubravě a Uhřicích.
Můžete využít jeho služeb * Město Vlachovo Březí
nabízí k pronájmu městskou pálenici a moštárnu. Bližší
podmínky vám sdělí na radnici * (B)
XII. SEZÓNA V PÁLENICI SKONČILA
Jestliže loni končili v místní pálenici sezónu 22.
dubna, tak letos můžeme napsat, že to bylo již o dva
měsíce dříve. Chcete li, můžeme to protáhnout do
konce února 2011. Pan ing. Jiří Bernat vydával po
celý měsíc březen vše, co měl na skladě. Mistr
Bernat, pro přátele také někdy Dejmor, zhodnotil pro
Březiny uplynulou sezónu následovně. Dohromady tu
zpracovali 55 tun jablek, a 3 tuny hrušek 1,8 tuny
švestek a připravili z nich příslušné kvasy. Z těch pak
vyrobili 3 550 litrů 50% destilátu, jehož kvalita je
podle slov pana šéfa velmi dobrá, přestože cukernatost
loňského ovoce byla nižší. Je to však o 3 tisíce litrů
méně než v předchozí sezóně. Slovy ani nelze popsat
pouhých 180 litrů 50% slivovice nebo jen 200 litrů
hruškovoice. Zbytek-3 100 litrů „zachraňovala“
jabkovice.
V současné době pan inženýr Bernat
uklízí a opravuje strojní zařízení... Poslední týden
letošního srpna budou v pálenici očekávat první
zákazníky. Těm pan Ing. Bernat děkuje za dosavadní
přízeň a věří, že obapolně dobrá spolupráce bude
pokračovat i v dalších letech. Březiny děkují za přijetí
a povídání a do příští sezóny přejí všechno dobré a
hlavně hodně zdraví a ovoce. (JKH)
LYŽAŘ Z V. S. ZNOVU MISTREM EVROPY

Loni jsme to v Březinách napsali poprvé. Letos jsem si před
návštěvou u Kotrců na Velké Stránce (V. S.) říkal, že by nebylo od
věci podobnou zprávu zopakovat. Pan lyžař Vladimír se usmíval
pod svůj knírek a já při pohledu na jeho psací stůl věděl, že to má
v kapse. Vedle pozlacené skleněné medaile z loňska jsem spatřil
ten nový letošní důkaz-broušené sklo ve zlatém kruhu. Vladimír
Kotrc obhájil titul mistra Evropy veteránů (kategorie 66-70 let)
v běhu na lyžích. Dříve narození běžci musejí absolvovat 2 závody
a celkové pořadí pak vyplyne z umístění v obou bězích. „Stačilo to
uject“, říká Láďa. Ale každý, kdo se jen trochu na běžkách klouzal,
potvrdí, že když vyhrajete oba závody, jak se to letos povedlo panu
Kotrcovi, musíte na trati nechat opravdu všechno. 29. ledna 2011
se po 20 létech vypravil Lyžař z V. B. ( v letošní sezóně běhal Vl.
Kotrc za Vlachovo Březí, nikoli za Ski klub Vimperk jako
v předchozích létech) opět na Slovensko na Bielou stopu do
Kremnice, kde to při permanentním 42 kilometrovém stoupání a
sjíždění běžeckého areálu Skalka nandal v bruslení všem. 12.
února 2011 připravili 2. závod ve francouzských Alpách,
respektive na pomezí se Švýcarskem, nedaleko Ženevy. Sněhu tu v
Transjurassienne měli pomálu, a tak se místo 50 km jelo „jen“ 42.
Tady bojoval Vladimír jen s časem a klasickou technikou, zvítězil
a celkově nemohl skončit jinak než na stupni nejvyšším. Březiny
gratulují panu Kotrcovi k zisku 2. titulu Mistra Evropy a společně
s ním si oddechly při vzpomínce na autohavárii při cestě na
Slovensko, při které byla těžce zraněna jeho spolujezdkyně, rovněž
lyžařka – veteránka z Č.K.…Prvním závodem letošní sezóny byla
Jizerská „50“ - 9. 1. 2011, které předcházela páteční Bedřichovská
„30“. Ta se běžela 7. ledna volně a ve své kategorii obsadil Láďa
4. místo. V nedělní klasické „50“ skončil 20. Celkově bez rozdílu
věku obsadil Pan lyžař z Velké Stránky 782. místo mezi 5 tisíci
startujícími! Smekáme, zvlášť když si vzpomeneme na letošní
neuvěřitelnou, kulatou a blížící se…27. února 2011 si za velkého
tepla a při nedostatku sněhu užíval atmosféru Šumavského
skimaratónu. Úzká trať neumožňovala předjíždět. Tam, kde to šlo,
např. z Modravy na Březovou horu předběhl hned 20 soupeřů.
Rozdíly byly nepatrné a pan Kotrc skončil ve své kategorii na 5.
místě, celkově pak 145. ze 600 závodníků. 13. března 2011 si dal
Vladimír dárek sám sobě a vypravil se do Švýcarska na svou
premiéru v již 43. ročníku Engadinu, který se běží z Maloji
(1800m/m) přes jezera do St. Moritz a odtud to stoupá a zase se
sjíždí až do cíle v St. Chanf. V kategorii volkslauferů obsadil pan
Vladimír 117. místo. Bez rozdílu věku, atd. obsadil 3078. místo
z 12 tisíc startujících! Posledním závodem bývá pro pana Kotrce
start na lyžařském maratónu v německém Bodenmaisu – 20.3.
2011. Tentokrát závodníkům počasí přálo, byl krásný den a běželo
se rychle. 42 kilometry uběhl Vladimír za 2 hodiny a 28 minut a
obsadil ve své kategorii 3. místo, což ho při loučení se sezónou
plně uspokojilo. Odepnul lyže,
odfoukl si a znovu prý na nich
začne až v prosinci. Zkušený laufer,
jak se nyní dálkovým běžkařům
říká, ví přesně, jak načasovat formu
a co pro to má dělat. Ví, že
optimální trénink na lyžích je pro
něho asi 40 kilometrová trať. Třeba
tu z Kvildy k Pramenům Vltavy
přes Černou horu na Ptačí nádrž,
Březník a zpět zvládl letos 26krát a
vždy kolem 2 hodin! Kdo chce, ať
zkusí…Nemáte li čas v zimě,
vyzkoušejte
letní
Kotrcovu
tréninkovou trasu na kolečkových
lyžích – od mostu u Lukšů na V.S.
až do Lštění k Vojtěchu. Je to 9 km,
stále do vrchu a Láďa to běhá za
méně než 40 minut! V příští sezóně
čeká na pana Kotce jiná věková kategorie. Přejme mu, aby si jí
užíval, co nejdéle a nejlépe, aby měl ze svého běhání pořád

takovou radost jako dosud. Skol! To samé, ale v růžovém přejí
Březiny i paní Melánii, která letošní, i když už jen rekreační
běžeckou sezónu, ze zdravotních důvodů vypustila. (JKH)

PANÍ HELENA VANIŠOVÁ VYSTAVUJE V MUZEU
V pátek 1. dubna 2011 se v Prachatickém muzeu konala vernisáž
výstavy obrazů Paní malířky Heleny Vanišové, jejíž druhým
domovem je po mnoho let Vlachovo Březí. Při pátečním odpoledni
jsme mohli v muzeu spatřit mnoho vlachovobřezských tváří, což
bylo velice příjemné zjištění. Úvodní slovo držel pan ředitel muzea
Mgr. P. Fencl, promlouvala i paní kurátorka Mgr. Zd.
Oberfalcerová, zpívaly, a to velice krásně, dámy ze souboru Alla
Brave z Prahy. Nakonec skromně vystoupila i hlavní protagonistka
slavnostního zahájení paní Helena Vanišová. Ona tu vyslovila
upřímné přání, aby její obrazy spatřilo co nejvíce diváků. Tuto
myšlenku pak Březiny rády předávají dál. Olejomalby i akvarely
paní malířky si to zaslouží a dychtivě na vás čekají…(JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * 1. února zahájili žáci
3. a 4. tříd plavecký výcvik v prachatickém bazénu. Desátou lekcí
plavání končí v úterý 12. 4. 2011 * Po pololetních prázdninách
absolvovali od 6. 2. do 11. 2. 2011 žáci 7. tříd lyžařský výcvik na
Nových Hutích. Pod vedením pana uč M. Novotného, pí uč. P.
Novákové a sl. V. Tetalové, zdravotnice kurzu, zvládli lyžařskou
abecedu a vrátili domů zdraví. Díky za to všem * 2. února 2011
přivezla paní uč. A. Weberová na okresní kolo olympiády
v dějepisu do Prachatic hned tři chlapce z 9. třídy. Mezi prvními 8
se umístili M. Brejcha a M. Čužna. Dík za náročnou přípravu i
dobré výkony * 9. února se v Prachaticích konalo okresní kolo
Soutěže v německém jazyce. Pod vedením paní učitelky Ley
Šverákové tu v kategorii mladších žáků obsadila Radka Mikešová
ze 7. třídy 5. místo. 1. místo v této kategorii získala pro sebe i ZŠ
TGM Vimperk Nikol Bobková. Tato dívka se o několik dní
později stala žákyní naší školy. Mezi vítězi jsme také objevili i dva
bývalé žáky naší školy - B. Bockovou a L. Vebera, oba
z Gymnasia v Prachaticích. Jen o pouhé 2 body unikl postup do
krajského kola Věře Hojdarové z 9. třídy. Ta vybojovala v silné
konkurenci kategorie starších žáků 2. místo. Jí i všem dalším
jmenovaným, stejně jako paní učitelce, posíláme poděkování a
blahopřání * V polovině března se zúčastnila žákyně Věra
Hojdarová okresního kola olympiády z českého jazyka
v Prachaticích a navázala na svůj úspěch z němčiny, když
vybojovala 3. místo s postupem do krajského kola v Č. B.
Poděkování míří za ní a za paní uč. Jindřiškou Koubovou, která ji
na soutěž připravovala * 17. 3. reprezentovali starší žáci –
basketbalisté pod vedením pana učitele M. Novotného naši školu
na okrskovém kole v PT, kde obsadili 4. místo. I bramborová
medaile má svou cenu. Hoši, děkujem * Ve výčtu březnových
úspěchů žáků naší školy nesmíme zapomenout na velice příjemnou
premiéru mladých zpěváků a zpěvaček naší školy na okrskovém
kole v Prachaticích –30. 3. 2011. Pod vedením paní učitelky
Heleny Dvořákové získali v triích a dívky pak i v duetech všechna
první místa a postoupili do okresního kola. Raritou mezi
soutěžícími bylo nově vytvořené chlapecké trio „šesťáků“ : Štěpán
Kouba, Marian Kováč a Jakub Noha. Děvčata se představila
v následující sestavě : Klára Tažejová (7.tř), Věra Hojdarová a
Katka Koubová ( obě 9. tř.). Všem přejeme optimální hlasovou
pohodu na okresním kole * V pátek 25. března pořádali kantoři a
zaměstnanci školy v sále jídelny školy malou sešlost u příležitosti
419. výročí narození J. A. Komenského. Přišel je pozdravit pan
starosta L. Dragoun a každoroční čestný host sešlosti Pan profesor
doktor M. Dědič z Chluman. Zazpívala jim výše zmiňovaná tria
chlapců a děvčat. Při této příležitosti si všichni připili na zdraví
pana školníka Standy Kocmánka, který si v březnu připomínal
významné životní jubileum * 25. 3. přijela do školy za žáky 5. a 3.
B třídy paní Růžena Vincíková z CEV Dřípatka v PT, aby je
naučila, jak se vytváří i peče obřadní pečivo. Podle ohlasu i
zájmu mladých pekařů s nimi našla společnou řeč a pracovní

dílna se líbila. Velký dík patří paním kuchařkám ve školní
kuchyni, které pomohly s přípravou těsta i pečením
* Ve
středu 30.3. zahrál páťákům a všem žákům z 2. stupně jeden
herec René Josef z Hradce Králového Maryšu bratří Mrštíků.
Podle odezvy diváků s nimi našel společnou řeč a klasika se
líbila * Již několik let trápila lidi ve škole prosakující
kanalizace v tarasu i pod ním poblíž hlavního vchodu do
budovy. Až letos 31. 3. nastoupili pánové z místní firmy
Pokorný a za den závadu odstranili. Chválíme je a věříme spolu
s nimi, že se dílo podařilo * Na pondělí 18. dubna 2011 chystají
ve škole již III. Velikonoční trh, který se koná v galerii
BoMBa. Letos bude program rozšířen o kulturní vystoupení žáků
školy, kteří zazpívají, zahrají, zatančí i zarecitují. Termín konání
letošního trhu se shoduje s časem konání třídních schůzek, a
proto trh i program odstartují nadvakrát. Dopoledne od 10 hodin
a odpoledne od 15 hodin. Výtěžek chceme věnovat dětem
v Japonsku a útulku handicapovaných zvířat pana Nagye ze
Slaníku. Srdečně zveme rodiče a přátele školy * Nová e-mailová
adresa školy : www. zspjb@zs-vlachovobrezi.net (JKH)
Základní umělecká a mateřská škola : * 7. února proběhlo
školní kolo soutěží ZUŠ ve hře na klavír, akordeon a housle a
určilo reprezentanty školy pro okresní kola* V úterý 22. února
se konalo v Prachaticích okresní kolo soutěží ZUŠ ve hře na
kytaru a housle. Naši ZUŠku tu reprezentoval Ondřej Zíka,
žák a syn pana učitele Zíky, a obdržel čestné uznání. 24. února
proběhlo v ZUŠ Vimperk okresní kolo soutěže ve hře na klavír
a akordeon . Z naší ZUŠky se umístila E. Plánská ze třídy
pana učitele Tetoura na 3. místě ve hře na klavír. Na 2. místě
se umístila E. Diblíková ze třídy pí uč. Vaněčkové ve hře na
akordeon. A nevidomý klavírista Karel Leskovec ze třídy paní
řed. Tláskalové obsadil rovněž 2. místo. Slečna Lucie
Kováčová – klavír, ( paní řed. Tláskalová) a žákyně Kateřina
Korousová – akordeon (paní uč. Vaněčková) získaly 1. místa
s postupem do krajských kol. soutěží ZUŠ. Všem žákům a
jejich pedagogům upřímně gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy * V sobotu 12. 3. vyjel pěvecký sbor
Žihadla spolu s dalšími muzikanty ze ZUŠ do Budkovakde se
uskutečnila tradiční lidová zábava u příležitosti svátku MDŽ *
V úterý 15. 3. se uskutečnil v komorním sále Předjarní koncert
žáků ZUŠ, na kterém se představili vybraní sólisté z různých
nástrojových tříd a komorní soubory HO * Ve dnech 22. – 23.
března se konala v Českém Krumlově Krajská klavírní soutěž
ZUŠ. Naši reprezentanti obstáli v silné konkurenci 69
nejlepších klavíristů z Jihočeského kraje se ctí. Lucka
Kováčová obsadila ve své kategorii 3. místo a Kája Leskovec
dokonce místo 2. Oběma upřímně gratulujeme * O den
později 24. 3. 2011 se konalo v Třeboni krajské kolo soutěže
ZUŠ ve hře na akordeon. Žákyně Kateřina Korousová z naší
ZUŠky získala 2. místo. Patří jí velký dík a gratulace * 28. a
30. března 2011 proběhly v tanečním sále ZUŠ ukázkové
hodiny z výuky žáků TO pro rodiče a přátele. Postupně se
představily všechny ročníky pod vedením BcA Pavlíny
Svobodové za klavírního doprovodu pana uč. Fr. Procházky *
Na duben plánuje ZUŠka již 7. večer Klubu přátel poezie
s názvem Sedm zastavení, tentokrát pana Františka Polického.
Přesný termín bude uveden na plakátech a pozvánkách * Od
1.4. do 11.4. budou probíhat čtvrtletní třídní koncerty žáků
HO * 5. dubna 2011 se uskutečnila v MěKS Strakonice
krajská přehlídka pěveckých sborů, na níž nechyběla ani naše
Žihadla. Byl to jediný pěvecký sbor, který reprezentoval náš
okres. Patnáctka děvčat z 2. až 7. třídy, vedená paní ředitelkou
T. Tláskalovou, se umístila na 3. místě a krom svých kvalit
pěveckých, dokázala, že se umějí chovat a mají i statečná
srdce. Děkujeme a blahopřejeme * V pátek 15. 4. se chystá
představení souboru DRAK Drakvarieté od 17 hodin * ( T.T.)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
* Toto ohlédnutí za společenským pohybem lidí Vlachova Březí a
okolí zabírá dva měsíce – únor a březen 2011. V únoru jsme mezi
námi přivítali Karolínu Řezáčovou z Vlachova Březí a Martina
Pozniaka z Mojkova. V březnu k nim přibyla Lucie Tíková, kterou
následoval Matyáš Bařina, oba jsou z Vlachova Březí. Vítáme celý
čtyřlístek mezi námi a přejeme jim plno zdraví, krásy, rozumu a síly,
to dalšího už s sebou přinese život. Posíláme gratulaci jejich
rodičům a maminkám přidáváme po pugetu jarních květin *
Zaznamenali jsme také jeden únorový sňatek, když si na MěÚ v
Netolicích řekli své ano Vlasta a Josef Lukešovi. Na nové společné
životní cestě nechť je provází láska, zdraví a štěstí a ať je jim spolu
dobře * S radostí můžeme našim čtenářům oznámit, že ve
sledovaném období od nás nikdo navždy neodešel, a tudíž zeje
kolonka úmrtí prázdnotou * Co se únorových jubilantů dotýká,
připomínáme sedmdesátiny paní Etely Horváthové z Vlachova
Březí a neuvěřitelnou osmdesátku pana Josefa Nováka z Vlachova
Březí. V březnu jsme zaznamenali pětasedmdesátiny pana Jiřího
Teringla z Vlachova Březí a další neskutečnou osmdesátku paní
Josefy Švancarové, rovněž z Vlachova Březí. Sympatické dvě
sedmičky měla na dortu paní Gertruda Koubová z Vlachova Březí,
kdežto dvěma osmičkami se mohl pochlubit pan Miroslav Řehka
z Vlachova Březí. Všem výše jmenovaným a těm, kteří si
připomínali své narozeniny nebo jmeniny posíláme přání dobrého
zdraví, veselé mysli a duševní svěžesti. Jsme rádi, že jsme si to
připomněli spolu s vámi * (B podle LIP)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná : Únor = únor bílý do 8. byl, pak zmizel a
naposled se objevil 21. Od té doby nic a slunce je tu v ozóně-lyžař
má po sezóně. Březen = polojasno nebo jasno až do 10., kdy tu
prší a za týden taky, jinak žádný mraky, je tu fajn a sunshine!
April = déšť, slunce a první čáp přilít druhého, pak přišel souboj
čapí trojky, až tu zbyl čapí pár (CM) * TJ Sokol V. B. a RC ASPV
Prachatice pořádá pro všechny zájemce v sobotu 9. dubna 2011 ve
13 hodin v tělocvičně ZŠ PJB ve V. B. již 3. ročník veřejné
sportovní akce Den zdraví ve Vlachově Březí :V programu je
Cvičení pro rodiče a děti, ukázky z Dětského aerobiku, Dance
aerobic, Zdravotní cvičení a nakonec populární Zumba. Vezměte
s sebou sportovní obuv a pití. Děti mají vstup zdarma, dospělí 50,Kč a členové TJ Sokol 30,- Kč * Na sobotu 7. května 2011 se po
poledni chystá Vzpomínková jízda u příležitosti 66. výročí
osvobození Vlachova Březí vojáky U.S. Army * Bude se otevírat
výstava obrazů v BoMBě Jindřich Boška Obrazy. Na její
slavnostní uvedení si pak budou diváci muset počkat až do soboty
před Svatodušní poutí. Sledujte proto plakáty a pozvánky
*
Fotbal FC : * V neděli 3. dubna 2011 se domácí příznivci
konečně dočkali. Zápasem s Mirovicemi zahájili fotbalisté FC
V. B. jarní část mistrovské sezóny I. B třídy sk. B. Na podzim
si předehráli jarní zápas ve Strunkovicích, kde zvítězili 2:1.
Svému nedělnímu soupeři však naši hoši vítězství 3:2 doslova
darovali. Krutě platili za své chyby i za neproměněnou penaltu.
Fotbal zase jednou neměl logiku a FC přišlo o 3 body. Snad
budou mít více štěstí v dalších zápasech. V sobotu 9. 4. hrají od
16,30 hodin v Poříčí, 17. dubna v neděli hostí doma Vimperk a
utkání začíná v 17 hodin. 23. 4. hrají fotbalisté FC ve Stachách
znovu od 17 hodin. Tato hodina platí pro začátky všech zápasů
až do konce soutěže. Na 1. máje v neděli k nám přijede
Hradiště. V sobotu 7. 5. hrajeme ve Volarech. A 14. května
znovu venku v Sousedovicích. V neděli 22. 5. hostíme Zdíkov.
Potom hrajeme v sobotu 28.5. v Kestřanech. V neděli 5. 6.
přivítáme doma Vitějovice. V sobotu 11. 6. hrajeme v Bělčicích
a jarní část I. B třídy zakončíme doma v neděli 19. 6. v utkání
s Lažištěm B. Fanoušci FC, nenechte se odradit neúspěšným
startem a přijďte fandit! Vlachovo do toho!(B)
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